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Phòng khám Nha Khoa Trẻ,
Số 38 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh nha

Tham gia nhiều hoạt động vì sức khỏe, vẻ đẹp nụ cười trẻ em

Sáng lập và phụ trách chuyên môn tại phòng khám Nha khoa Trẻ

Nha sĩ đầu tiên phối hợp cùng với Labo Davinci Hàn Quốc
đưa máng chỉnh nha trong suốt Aligner của Davinci về Việt Nam

Bác sỹ chỉnh nha Invisalign Quốc tế

Tham gia mổ gần 1000 ca mổ nhân đạo về khe hở môi cho trẻ em của 
tổ chức Operation Smile phối hợp bệnh viện Việt Nam - Cu Ba thực hiện

Sở thích:
Đọc sách nghiên cứu về chuyên môn, sách kinh doanh.

Cuốn sách ưa thích:
Contemporary Orthodontics của William R. Proffit DDS PhD (Author),
Henry W. Fields Jr. DDS MS MSD (Author) cuốn sách gối đầu giường
của các nha sỹ Chỉnh nha quốc tế

Châm ngôn làm việc:
Mỗi khách hàng là một cơ duyên gặp gỡ nên luôn đặt chữ Tâm
lên hàng đầu để giải thích cặn kẽ mọi vấn đề cho khách hàng
nhằm can thiệp một cách tối thiểu nhất.

Tầm nhìn: 

Không chỉ là nha sĩ chỉnh nha mà còn là sứ giả mang nụ cười tự tin 
cho các lớp trẻ em Việt Nam

Sứ mệnh: 

Đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc, bảo vệ 
sức khỏe & vẻ đẹp nụ cười cho những thế hệ tương lai của đất nước.

Mục tiêu hành động: 

Nha sĩ Hoàng Tut mong muốn đồng hành cùng nụ cười tự tin của 
mỗi trẻ em Việt Nam.  

Dẫn dắt nhận thức của các bậc phụ huynh trong việc hình thành 
thói quen chăm sóc, bảo vệ sức khỏe răng miệng đúng cho trẻ 
em ngay từ sớm để tránh các vấn đề răng mọc lệch về sau. 

Tư vấn chuyên sâu và Truyền tải các nội dung về chăm sóc & 
luyện tập răng miệng nhằm cho các bạn nhỏ và người thân hiểu 
rõ tình trạng cùng lộ trình can thiệp đảm bảo tối thiểu những đạt 
hiệu quả cao nhất.

Điều trị chỉnh nha sớm và toàn diện cho trẻ em: bắt đầu từ 
phương pháp luyện tập tại nhà đặc biệt ngay từ răng sữa nhằm 
phòng tránh các vấn đề về răng mọc lệch, sai khớp cắn, sau đó 
cần can thiệp đúng thời điểm để đạt hiệu quả chỉnh nha tối ưu 
với thời gian nhanh nhất.

VẺ ĐẸP NỤ CƯỜI TRẺ THƠ
LÀ NIỀM HẠNH PHÚC CỦA TÔI



Đội ngũ cộng sự giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề của 
phòng khám Nha khoa Trẻ dưới sự dẫn dắt của Chuyên gia 
chỉnh nha Hoàng TuT đã liên tục thực hiện nhiều chương trình 
hoạt động vì sức khỏe và vẻ đẹp răng miệng của trẻ.

Tổ chức nhiều chương trình thăm khám răng miễn phí cho 
các trường mầm non. 

Liên tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tư vấn chuyên 
sâu để nâng cao nhận thức của hàng nghìn phụ huynh về 
thói quen chăm sóc răng miệng cho trẻ nhỏ ngay từ sớm. 

Hướng dẫn phương pháp luyện tập tại nhà để phòng tránh 
các vấn đề về răng, luyện tập cho răng sữa để tránh các 
vấn đề về răng lệch lạc, sai khớp cắn, cho đến việc cần 
can thiệp đúng thời điểm để đạt hiệu quả chỉnh nha tối ưu 
và nhanh nhất.  

Đã tham gia mổ gần 1000 ca mổ nhân đạo về khe hở môi 
cho trẻ em của tổ chức Operation Smile phối hợp bệnh viện 
Việt Nam - Cu Ba tổ chức. 

Thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, vì cộng đồng ở 
những vùng khó khăn để truyền tải các vấn đề của răng trẻ 
em và chỉnh nha sớm cho trẻ em.

Hành trình  thực hiện sứ mệnh

Tốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt,
Đại học Y Hà Nội

Công tác tại khoa Phẫu Thuật Tạo Hình Hàm mặt 
Bệnh Viện Việt Nam Cu Ba, Hà Nội

Tham gia nhiều khóa học nâng cao
chuyên ngành chỉnh nha
cả trong và ngoài nước

Hoàng TuT cùng các cộng sự
đã sáng lập và phụ trách chuyên môn

tại phòng khám Nha khoa Trẻ (tháng 2/2017)

Nha sĩ đầu tiên phối hợp cùng với
Labo Davinci Hàn Quốc đưa máng chỉnh nha

trong suốt Aligner của Davinci về Việt Nam

Học bổng toàn phần nâng cao về Chỉnh Nha
tại Đại Học Cologne, Đức (2016)

khoá học chỉnh nha Invisalign
tại Thái Lan (2017)

Cùng các cộng sự sáng lập
phòng khám Nha khoa Trẻ

Phụ trách chuyên môn
tại phòng khám Nha khoa Trẻ

Máng chỉnh nha trong suốt Aligner của Davinci

Chuyên gia Chỉnh nha Hoàng TuT không ngừng nỗ lực để cùng góp phần mang lại
nụ cười tự tin cùng sức khỏe răng miệng tốt cho những thế hệ tương lai của đất nước

Nha khoa Trẻ
đồng hành cùng nụ cười trẻ em


